
 
 
 
 

 

 בנושא 'מסדרונות אקולוגיים' הדרכה יחידת

 הפעלה בשטח פתוח

 כתיבה ועריכה: ד"ר נירית לביא אלון ויעל הרטמן

 היגוי וליווי מקצועי: עפרי גבאי ויעל לביא אפרת

 

 רקע

 הטבע על לשמור ניתן לא אולם, טבע בשמורות מיטבית בצורה מוגנים והצמחים החיים בעלי

, מזה זה המנותקים כאיים יתקיימו הטבע שמורות אם. בלבד טבע שמורות באמצעות

 ולהחליף לנוע יוכלו לאו ומבודדות קטנות יהיו בהן שחיות והצמחים החיים בעלי אוכלוסיות

הינה הכרחית לשם קיום  אוכלוסיותתחלופת גנים בין בידוד זה הוא קריטי, שכן  .גנטי מטען

הן ו מאופיינות במגוון גנטי נמוךמוגבלת, אוכלוסיות מבודדות, שתנועתן . מינים לאורך זמן

 חלשותאלה  אוכלוסיות, מכך כתוצאה .ולשינויים בתנאי הסביבהמחלות ל יותר רגישות

 על לשמור צורך יש ך,לכאי יותר ולכן נתונות בסכנה גבוהה יותר להכחדה.  ופגיעות

מעבר פרטים )בוגרים/ צעירים/ זרעים( או  הטבעיים, שתאפשר השטחים בין קישוריות

 "אקולוגיים מסדרונות" של קיומם יובטח אם תישמר זו קישוריות. יחידות רביה כמו אבקה

 שהם להגיד אפשר. לאחר אחד טבעי משטח מעבר המאפשרים רצופים פתוחים שטחים -

" חדרים"ה) החיים בעלי לקיום נוחים גידול בתי שני בין שמחברים משום", מסדרונות" מכונים

 "(. מסדרון"ה קצות שמשני

 

, בריאותן של כלי עיקרי בשמירה על רציפות השטחים הפתוחיםאקולוגי' הינו מסדרון '

יכולת . ותושמירה על תפקודן, חיותן ושרידותן של מערכות אקולוגי אוכלוסיות המינים שבהם,

של המסדרון שונה  יעילותבמנגנוני ההפצה ודגמי התנועה של כל מין. לפיכך ההמעבר תלויה 

שמירה על שטחים פתוחים היא חשובה אבל לא מספקת. יש לתת את הדעת . בין מין למין

 על שטחים פתוחים המחברים בין אזורים ומאפשרים רציפות ותנועה, כלומר עלשמירה על 

 יים. המקומהמסדרונות האקולוגים, הארציים ו

המשמר רצף של שטחים פתוחים המייצרים מעבר מסדרון אקולוגי יש להבחין בין המושג 

שהוא פתרון במקרים של קיטוע  כגון גשר עילי מעל כביש  מעבר אקולוגיפתוח לבין המושג 

 או מעבר תת קרקעי תחתיו.  

 



 
 
 
 

 

 

)טיול, סיור, יום להלן הצעה לתחנת הדרכה ובה מקבץ פעילויות שניתן להשתמש בהן בשטח 

את  . רצוי לקייםמסדרונות אקולוגיים שיא( לשם הצגת המושג והבהרת חשיבותם של

ולהתאים את  , בין אם מסדרון ארצי או מקומי,הפעילות במקום שמוגדר כמסדרון אקולוגי

 . ולקהל היעד ההצעות למקום הנבחר

 

השטחים הפתוחים  שלם כוללת פתיחה המתייחסת לשטח שבו נמצאים ולחשיבות פעילותה

פעילות –)מצורפות שתי חלופות  חקבעזרת מפה או מש ההמחשלמערכות האקולוגיות, 

עזר שימוש בוכן סיכום העושה  (יש בעיה!" עופר"ל פעילות ארוכה "צביקה בשטח" או קצרה

 הדרכה שממחיש את האיומים השונים על המסדרונות האקולוגיים.

 

 ומעלה 'תלמידים בכיתות ד קהל יעד:

 מטרות:

 הבנה מהו מסדרון אקולוגי ומה חשיבותו 

 הכרת האיומים על מסדרונות אקולוגיים 

  הבנה שיש להימנע מפגיעה במסדרונות אקולוגיים ובהעדר אפשרויות אחרות לקדם

 מעברים אקולוגיים 

 

 הפעילות מודולארית וניתן להתאים לזמן העומד לרשותכם משך הפעילות:

חבלים בגדלים שונים, שלטים עם שמות יישובים, מפת סימון שבילים וטושים מחיקים,  ציוד:

כולל תמונות של מעברים,  עזר הדרכה של מסדרונות אקולוגים תמונה של צבי ומשפחתו, 

דפי נייר  15-10דפי נייר בשימוש חוזר )כמספר התלמידים ויותר(,  05באנר בשימוש חוזר, 

 , כרטיסיות של סיפור רקע ומשימות לעופר יש בעיה.של מלכודת ציד תמונהועליהם 

 

  



 
 
 
 

 

 מהלך הפעילות:

 :דקות( 5) פתיחה

נאפיין צמחים ובעלי חיים  –נפתח בתצפית על השטח ונבקש שהמשתתפים יתארו מה רואים 

נתייחס לשטחים בנויים מול שטחים פתוחים. נשאל מה  שמהווים חלק מהמערכת הטבעית. 

ההבדלים ביניהם? נדגיש ששטחים פתוחים הם בתי גידול למגוון צמחים ובלי חיים 

 –ומתקיימות בהן מערכות אקולוגיות מורכבות.  כדאי לתת דוגמאות מהסביבה בה נמצאים 

חים שנובלים ומעשירים למשל ציפורים הניזונות מהצמחים המקומיים ומקננות בסביבתם, צמ

את הקרקע בזכות חרקים ומיקרואורגניזמים המפרקים אותם,  זוחלים המסתתרים תחת 

נדגיש שכל מערכת אקולוגית חייבת את כלל אבנים או תחת הצומח הניזונים מחרקים, וכו'. 

והתלות ההדדית בין המינים. כשמין אחד  םהמינים שבתוכה בגלל מערכות היחסים שביניה

)אם ניתן רצוי להקדיש זמן נוסף להכרת הסביבה בה נמצאים וניתן נפגע גם השאר נפגעים. 

 אולי לקיים תחנה זו לאחר פעילות התבוננות והכרת הסביבה הטבעית(. 

שיש נספר שישראל היא מקום מאוד ייחודי בהשוואה לעולם בזכות  המגוון הביולוגי העשיר 

ומגוון בתי הגידול והמערכות האקולוגיות, זאת  )חי וצומח( בה, הכולל את מגוון המינים

למרות שמדינת ישראל מאוד קטנה והשטח הפתוח שלה מאוד מצומצם. נשאל האם יודעים 

יבשות, שהיא ציר נדידה מדוע ישראל עשירה כ"כ במגוון ביולוגי? נסביר שנמצאת בצומת 

 ימיים ומגוון של סביבות חיים.זורים אקלבה מפגש של אעופות, שיש  ילמיליונ

  

 הצעות: לושלבחירה מתוך ש ,גוף הפעילות

 

 דקות( 15-פת הסביבה )כתכננים את ממ: 1פעילות 

 נפתח מפת סימון שבילים מנוילנת של השטח ונראה היכן אנו נמצאים. 

 נבקש ממתנדב לסמן בצבע אחד )למשל חום( את היישובים והשטחים הבנויים על המפה. 

נראה שחלק נבקש ממתנדב אחר לסמן בצבע ירוק את השטחים הפתוחים ביניהם. 

האם  –נשאל מהשטחים הפתוחים הם שטחים חקלאיים ושהם שונים מהשטחים הטבעיים. 

נספר על  מעבר מכונה מסדרון אקולוגי.מתאפשר מעבר רציף בין השטחים הללו? נסביר שה

 אוכלוסייה של צבאים החיה בשטח זה ועוברת בין חלקין השונים.

 –נבקש ממתנדב שלישי לסמן את הכבישים ומסילות הרכבת )למשל בצבע שחור(. נשאל  

שפיע על מעבר מיני הצטמצם והמסדרון נקטע? איך הדבר ממה קרה למרחב? כיצד השטח 

  למשל על הצבאים שחיים פה? ,צומח ובעלי חיים



 
 
 
 

 

 

כאלף יחידות דיור, לפתרון משבר  כעת, נסביר שעל השטח הירוק שעוד נותר רוצים לבנות

הדיור )נסביר שמשרד האוצר מאמין שאם ייבנו הרבה יחידות דיור, מחיר הבתים ירד וכך 

לא יכולים יוכלו זוגות צעירים לרכוש בית, משום שכיום מחירי הדיור יקרים וצעירים רבים 

היכן יציעו למקם אותן? האם כל האלף יחד או לפצל? האם יישוב חדש או  –לרכוש בית( 

הרחבה של יישובים קיימים? נבקש שיבדקו היכן יש קטעים רגישים של המסדרון )צר 

לכשיחליטו יסמנו שטח על גבי המפה במיוחד, קטוע( והאם ניתן להרחיק את הבינוי משם?  

מה השטח שלהם וכמה  –יישובים שמופיעים במפה  3-2גודל על  )כדאי להמחיש סדרי

 יחידות דיור יש בהם(. נבקש שינסו להעריך כיצד הבינוי הזה ישפיע על הצבאים. 

 

היכן מציעים למקם אותם ומדוע?  –נבקש שיציעו תוואי לרכבת או לכביש שיעברו בשטח 

 מעבר לאוכלוסיית הצבאים?כיתד יאפשרו כיצד ימנעו קיטוע בעקבות סלילת התשתיות? 

 

מה דעתם על כך  –נספר שהיישובים החקלאיים מעוניינים להקים מטע ולהקיפו בגדר. נשאל 

כיצד? אם החוק היה מחייב אישור האם ייפגעו הצבאים? האם יפגע במסדרון האקולוגי?  –

האם היו מאשרים זאת? מה היו מציעים לחקלאי  –לשם כך )ולא נדרש אישור לגידור( 

  הצבאים למטע הצעיר?.  שפוחד מגניבות או מנזקים של

 

 –כאשר כל קבוצת תלמידים חושבת על אתגר אחר  , כלומרניתן לקיים פעילות זו במקביל

הקמת אלף יחידות דיור, סלילת רכבת/כביש, גידור שטח חקלאי ואח"כ מציגה לשאר 

למשל, בטות וההחלטה שלה. נדגיש עקרונות לפיתוח בר קיימא כגון הקבוצות את ההתל

בנייה לגובה, שאינה "מבזבזת" שטחים פתוחים יקרים וכמובן בניה בשטחים שאינם רגישים 

ואינם מאיימים על המסדרון, פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית במקום סלילת עוד כבישים 

 ועוד מגרשי חניה וכו'.

  



 
 
 
 

 

 דקות( 10-)כצבי בשטח : 2פעילות 

כמין שקל להזדהות איתו. ניתן  נספר את סיפורו של המסדרון המקומי דרך סיפורו של צבי

בהחלט לשנות את הסיפור ולבחור בעל חיים אחר. את שמות היישובים והתרחישים 

 המתוארים להלן, כדאי להתאים למציאות המאפיינת את השטח אליו אתם מתייחסים.

נספר למשתתפים שכעת נבין מה 

קורה לבעלי החיים והצמחים בשטח 

נבקש מהמשתתפים . נוהפתוח של

ל ונגדיר את המרחב ש לעמוד

)יש  שני חבליםבעזרת המשחק 

 לבחור שטח שגודלו כפול ממספר

המשתתפים ולעצב אותו בצורה 

שממחישה מסדרון צר שפתוח בשני 

נסביר שמתחם הזה מייצג את . קצותיו

השטחים הפתוחים המסדרון שבין שני 

רים יש  עיר גדולה כאשר מצדדיו האח

נכין שלטים ובהם ואזור תעשייה. 

ונניח אותם  עדיפות לכאלו שנראו בתצפית()שמות היישובים שנמצאים בשולי השטח הפתוח 

נסביר שיש . בנוייםעל הקרקע כך שהמשתתפים יבינו שהשטח הפתוח גובל בשטחים אחרים 

נבקש מהמשתתפים לא  אבל )היכן שאין חבלים( שטחים פתוחים משני צידי המסדרון 

רק בתחומי  וסתובברצוי שימחוץ לשטח המשחק.  להרחיק אל עומק השטח הפתוח שהוא

כשהמסדרון בשטח המסדרון עצמו, בפרט אנו מנסים להמחיש מה קורה משום ש סדרוןהמ

 נפגע. 

 

נבקש מכולם להיות צבי ולהסתובב בשטח  צבאים. 001נספר שבמרחב הזה חיים כ 

אפשר להכין זוג קרניים  –אם המשתתפים צעירים  .ומעט משני צדדיו הפתוחים מסדרוןה

את אורחות  שישימו על הראש או זנב על הישבן, על מנת "להיכנס לדמות"... נתחיל לתאר

 :בהן נתקלהבעיות של הצבי ו החיים

 

 

 ZZאזור תעשיה 

ישוב חקלאי  
YY 

 XXהעיר 

תחנת 
 דלק

 מחוץ לגבולות המשחקשטח פתוח, 

 שטח פתוח, מחוץ לגבולות המשחק



 
 
 
 

 

בני . םובמסדרון ביניה חי עם משפחתו )להראות תמונה( כאן בשטחים הפתוחים קהצבי

משחקים וכמובן מחפשים את הסתובב בשטח במשך שעות היממה, נוהגים ל המשפחה 

עשביה טרייה ורעננה למאכל. הם צמחוניים ונהנים לאכול צומח עשבוני. הם  מעדיפים את 

בשעות החום הם מתיישבים לפני החשיכה, ערב את שעות הות הבוקר המוקדמות ושע

 בסבך של הצמחייה ונהנים מהצל שלה. 

, היו עוד הרבה שטחים פתוחים . בהתחלה זה לא הפריעXX עירלפני שנים רבות בנו את ה

 הגדל XXעיר ומשפחתו רואים איך ה יקהאבל בשנים האחרונות, צב כאן בסביבה, 

הסמוך לשלט של עיר חבל ה זיז אתנ - על חשבון השטחים שבהם נהגו להסתובב תומתרחב

XX חוץ מהשטח שהצטמצם, העומד לרשות המשתתפים יצטמצם.   שטחונגדיל אותו כך שה

אזעקות של בתים, סירנות, מוסיקה, בעיקר בלילות  –ומשפחתו סובלים גם מהרעש  קהצבי

שמפריעים לשלווה ולשקט שהיו רגילים אליה וגם התאורה מסנוורת ומפריעה לישון. נסביר 

הם גורמים שאנו  רעש וזיהום אורשאלו תופעות המכונות אפקט שוליים של הפיתוח וכי 

 הסתובב בשטח המצומצם.  מהמשתמשים להמשיך ולנבקש צריכים לצמצם ככל האפשר. 

ומחשש למזיקים או החליט לגדל כרמים/מטעים )קיבוץ/מושב(  YY נספר שהיישוב החקלאי

 YYכעת נוסיף חבל חדש, בסמוך ליישוב את השטח החקלאי החדש.  גדרגניבות החליט ל

צטמצם.  השוב צבאים השטח העומד לרשות ההמגדר שטח קטן בתוך השטח הפתוח. 

נספר שבשטח החקלאי, זה .  סדרוןלהמשיך ולהסתובב בשטח המ תפיםנבקש מהמשת

שאינו מגודר, דרכי עפר המשמשות את החקלאים וגם מטיילים ורוכבי אופניים. צביקה ממש 

נמנע מלהסתובב בשטח הזה בגלל ההפרעות הרבות במשך היום. הוא מעדיף את השטחים 

 סיכוי לפגוש בני אדם או רכבים...יותר, ששם יש פחות בעיים טה

שיחבר  חדשכביש ולסלול   בלב השטח הפתוח נספר שכעת הוחלט על הקמת  תחנת דלק

שיסמל  סדרון . נוסיף חבל חדש במרכז המZZתחנת הדלק ואזור התעשייה  XXר יעבין ה

נבקש מהמשתתפים להתבונן הכביש שמחבר. את הבינוי החדש, בלב השטח הפתוח ואת 

בנוסף לצמצום השטח הפתוח, נוצר מצב של קיטוע , כלומר יש שתי   -ולספר מה קרה 

אוכלוסיות נפרדות שלא יכולות להתחבר. נשאל מה קורה במצב כזה? נסביר שהעדר 

עצמה וכתוצאה מכך יש ירידה במגוון  ר גורמת לכל אוכלוסייה להתרבות בתוךמעבלאפשרות 

וסן או העמידות של האוכלוסייה למחלות, לתנאים קיצוניים כמו חום/יובש וכתוצאה הגנטי ובח

נזכיר שקיטוע בתי גידול הוא גורם מרכזי בהכחדת מינים מכך האוכלוסייה בסכנת הישרדות. 

 . מינים פולשים וגורמים אחרים(ציד, )יחד עם הרס בית הגידול, ניצול יתר, 

 



 
 
 
 

 

  יש בעיה! עופר: ל3פעילות  –לחילופין 

 דקות, תלוי במספר המכשולים ובסדר שלהם( 40-20 -)כ

 

, שהוא מסדרון אקולוגי כלומר ומשפחתו )תמונה( החיים באזור זהעופר נציג למשתתפים את 

נספר את סיפור  .אזורים בנוייםשטחים פתוחים הגובלים בשטח פתוח המאפשר מעבר בין 

 : עופר וצביה לבוגרים( -עופר ואמא לצעירים, גרסה ב' –גרסה א (המסגרת 

 

, זלל עשב טעים ונהנה אותנו כאןעופר הקטן נולד לאמא צבייה. הוא גדל בגבעות הסובבות 

לשחק עם חבריו בשמש החמימה. יום אחד נשמע קול טרטור אדיר, והוא חש ברעידות 

התקרב אל הגבעה בה עופר  האדמה מתחתיו. כלי רכב עצום צהוב ומרעיש, עם כף ענקית,

והחל לחפור את הגבעה. מהר מאוד עלה אבק רב והגבעה הירוקה הפכה  טייל לו לתומו

. עופר נבהל והחל לברוח. הוא רץ ורץ ורץ, עד שקול הטרטור נחלש מאד. כאשר נרגע לבנה

מעט הסתכל עופר ימינה ושמאלה, והבין שהתרחק מאד מאימו, מאביו, ומכל חבריו. עופר 

 הוא כבר לא זיהה את פני השטח שהשתנו.ידע איך לחזור.  לא

 .אנא, עזרו לעופר לחזור הביתה לאמא

 

 

עופר הוא צבי צעיר ונמרץ, המתגורר בגבעות הסובבות אותנו כאן, זולל עשב טעים ונהנה 

נקבה צעירה ויפת תואר,  –לשחק עם חבריו בשמש החמימה. יום אחד ראה עופר את צביה 

שמשכה מיד את תשומת ליבו. הוא רצה להתקרב אליה, לחזר  ומלאת שמחהנעימת הליכות 

כלי רכב עצום צהוב ומרעיש, עם כף אחריה ואולי להפוך לבן הזוג שלה. אבל, באותו רגע  

מהר מאוד עלה אבק רב והגבעה הירוקה הפכה  .היו שניהםענקית, התקרב אל הגבעה בה 

לקרוא לצביה, בואי איתי, אני אשמור עלייך, אבל הוא רצה עופר נבהל והחל לברוח. . לבנה

כאשר נרגע מעט  הוא רץ ורץ ורץ, עד שקול הטרטור נחלש מאד. היא נעלמה לכיוון אחר.

הוא כבר . מנה מאודימינה ושמאלה, והבין שהתרחק מ לחפש אותה. הוא התבונן עופר חל ה

 . ולמצוא שם את צביהלביתו  רחזועופר לא ידע איך ללא זיהה את פני השטח שהשתנו. 

 ולמצוא את צביה.אנא, עזרו לעופר לחזור הביתה 

 

 ובדרך לעזור ללוות את עופר לנקודה הסופית, לאורך המסדרוןנסביר שכעת על הקבוצה 

 לעופר להתמודד עם מכשולים אלה, ולהגיע הביתה בשלום.



 
 
 
 

 

 

משימות הממחישות איומים שונים: גדר חקלאית, שטח בנוי, ציידים וכביש סואן.  4להלן 

ניתן לבצע כך שכל הקבוצה מבצעת יחד את הפעילות ואז מתקדמים ממשימה למשימה, 

ניתן לבחור  או לחלק לקבוצות שמתקדמות במקביל, ואז צריך מבוגר שיפעיל כל תחנה.

 ד לרשותכם.רק חלק מהמשימות בהתאם לזמן העומ

 

 גדר חקלאית -מכשול : 1 משימה

, אך לפתע נתקל בגדר גבוהה המקיפה שדה חקלאי. עזרו /לצביהעופר ממהר להגיע לאמא

 לעופר לעבור את המכשול ולהתקדם במסדרון.

 

 –נמתח באנר )בשימוש חוזר( בין שני עצים, או לחילופין חבל בגובה מטר. המשימה  –גידור 

. מותר להיעזר בחברי צריכים לעבור מעל או מתחת לבאנר/חבל מבלי לגעת בו המשתתפים

 לעבור מבלי לגעת בגדר. הצליחוכולם הקבוצה מתגברת על המכשול כאשר הקבוצה. 

נסביר שצבאים רבים נתקלים בגדרות חקלאיות או גדרות אחרות המונעות מהם תנועה 

קריטית בפרט כאשר השטח   תופעה זוחופשית בשטח הפתוח ומצמצמת את בית גידולם. 

. נספר שלעיתים טורפים כמו כלבים הוא מסדרון המאפשר מעבר רציף משטח לשטח

משוטטים או תנים וזאבים רודפים אחרי הצבאים לכיוון הגדרות שהופכות למלכודת מוות 

 עבורם. 

 

 שטח בנוי –מכשול : 2משימה 

נים. עזרו לעופר למצוא את נייברחובות וב, אך לפתע נתקל /לצביהעופר ממשיך בדרכו לאמא

 /לצביה., בדרך לאמאולהימנע מהשטח הבנויהדרך הנכונה, 

  

כמספר המשתתפים בקבוצה. נבקש שכל אחד יעמוד על דף.  A4נפזר דפי  –צמצום שטח 

בכל שלב נוציא דף אחד. על כל חברי הקבוצה להסתדר כך שאסור להם לדרוך על הרצפה. 

. הקבוצה מתגברת על המכשול כאשר הצליחו כולם לעמוד על שליש הדפיםמותר להזיז את 

 ממספר הדפים. 

נסביר שפעולות של בניה בשטח, הקמת תחנות דלק, אזורי תעשייה, יישובים חדשים או 

הרחבת יישובים קיימים מצמצמת את השטחים הפתוחים והיא קריטית בפרט כאשר השטח 

 לשטח.  הוא מסדרון המאפשר מעבר רציף משטח



 
 
 
 

 

 

 ציידים -מכשול : 3משימה 

. אך בדרכו מופיעים ציידים אשר פיזרו /צביהעופר כבר צמא ועייף ומחכה לפגוש את אמא

 מלכודות לאורך הדרך. עזרו לעופר המבוהל לחצות את השטח בשלום.  

 

מתנדבים שייצגו את  5בשטח שיוצרים מסלול. נבחר  A4דפי   50נפזר  –ציידים 

דקות(.  5עליהם יהיה לעבור מנקודת הפתיחה לנקודת סיום בזמן קצוב )נניח המשתתפים. 

ה. בחלק מהדפים יש ציור של ייה ויתקדם בדפים לפי המספר בקובייכל מתנדב יזרוק קוב

יה ויתקדם בהתאם. יויזרוק שוב את הקוב מלכודת. מי שידרוך עליהם יחזור דף אחורה

 . המתנדבים יעברו בשלום כל חמשתהקבוצה מתגברת על המכשול כאשר 

 

היה אירוע חריג שבו  80-בסוף שנות הנסביר שהצבי הוא חיית בר ולכן אסור לצוד אותו. 

משום רשות הטבע והגנים,  לצוד צבאים בהיתר של תלציידים ברמת הגולן רישיונוניתנו 

בודדות צבאים ואילו כיום יש מאות  5000. אז היו בה מעל דילול של האוכלוסייה שנדרש

כיום אין  הסיבה לכך לא רק צייד אלא בעיקר טריפה, בעיקר של העופרים הצעירים.  .בלבד

הציידים משתמשים  ציד שאינו חוקי.לצוד צבאים אולם לצערנו יש מקרים של  תרישיונו

 ברובים, במלכודות בכלבי ציד ואף דורסים את הצבאים. 

 

 כביש סואן –מכשול  :4משימה 

, נתקל עופר בכביש סואן הקוטע את המסדרון. עליו לחצות בבטחה את /לצביהבדרכו לאמא

 הכביש כדי להמשיך במסע. באם יחצה את הכביש הסואן הוא עלול להיפגע. 

 עזרו לעופר להגיע בבטחה לצדו השני של הכביש.

 

נסמן ציר המסמל כביש )אפשר עם באנר או חבל. נבקש מכל המשתתפים לבנות   - קיטוע

אפשרות נוספת חומרים שיש בטבע שעליו יעברו כל המשתתפים מבלי לגעת בכביש. גשר מ

שר אנושי ועליו להעביר את כל המשתתפים חומרים טבעיים בשטח, היא ליצור ג)אם אין 

כל המשתתפים עברו על הגשר הקבוצה מתגברת על המכשול כאשר מבלי שיגעו בכביש(. 

 בלי לגעת בכביש. 

 



 
 
 
 

 

נסביר שהכבישים שמשרתים אותנו מהווים בעיה מרכזית עבור הצבאים. לא רק בגלל סכנת 

אפשר לספר על פרויקט דיווחי  –הדריסות )ואכן ידוע שחיות בר רבות נדרסות מדי יום 

( אלא בעיקר בגלל שהם יוצרים אוכלוסיות נפרדות משני צידי Wazeדריסות בשיתוף עם 

ולות להיפגש ולהתרבות ולהחליף את המטען הגנטי. כל הכביש. אוכלוסיות אלו לא יכ

 אוכלוסייה בנפרד היא חלשה יותר ומתקשה להתמודד עם מחלות ואיומים. 

מרוחבו  בהרבה גדול בשטח מורגשת הכביש של האמתית ההשפעה בנוסף לקיטוע, 

 איתן מביאות הכביש בסלילת הכרוכות התשתית עבודות רבות פעמים: )"אפקט שוליים"(

 בשולי המוצבת התאורה, הסמוכים השטחים תוך אל משם מתפשטים אשר פולשים מינים

 זורמים מזהמים חומרים, ממנו העולה הרעש גם וכך החיים לבעלי הפרעה מהווה הכביש

 גופי אל נמשכים עופות של ומתפרצים פולשים מינים, שסביבו השטח אל מהכביש גשם בזמן

 .ועוד, המקומי הטבעי האיזון את ומפרים התאורה

 

 דקות(: 10סיכום ) 

נאסוף את הקבוצות ונסכם שראינו כאן איומים שונים המפריעים לצבאים ומאיימים עליהם, 

 בפרט בשל היותם חיים במסדרון האקולוגי שהוא אמור לאפשר מעבר בין שטחים פתוחים.

 

 נשאל מה יכולים להיות הפתרונות למצב הזה?

בתוך השטחים המכונים מסדרונות  הימנעות מבניה ידי-עלראשית שמירה על מעבר פתוח 

אקולוגיים. לשם כך צריך כבר בשלב התכנון להכיר את המסדרונות האקולוגיים ולהבין את 

שמוגדרים כשטחים חשובים  המסדרונות האקולוגיים הארצייםחשיבותם. נציג את תמונת 

 במיוחד לשימור.  

 

 לעשות?  /המה אני יכול

  למשל:  למי צריך לדעתכם לפנות? מה ניתן לעשות? -ונשאל בחר חסם נ

 אולי כשרואים גדר בשטח לפנות ? איך אפשר להשפיע על חקלאים לא לשים גדרות

 לחקלאי, או ליזום מפגש עם חקלאים מקומיים. 

 בעלי איך למנוע טריפה ע"י כלבים משוטטים? אולי ליצור קמפיין לא לאפשר ל

 צועהללא ר אותםשחרר הכלבים ל

  בנוגע לתכנון כבישים חדשים או בקמת  מקבלי החלטותאיך ניתן להשפיע על

 יישובים חדשים ומבנים בשטח הפתוח? 



 
 
 
 

 

 

אם אין אלטרנטיבות אחרות וחייבים לבנות/לסלול וליצור קיטוע בשטח המוגדר נסביר ש

מעברים עליים או תת קרקעיים  –" מעברים אקולוגייםמסדרון אקולוגי, אז נדרש ליצור "

לצבי למשל נדרש מעבר עילי )מעל הכביש( רחב יחסית,  –המותאמים לצומח ולבעלי חיים 

נשאל אם מכירים דוגמאות  –ואילו לבע"ח קטנים ניתן להסתפק במעבר תת קרקעי 

למעברים כאלו בארץ? נציג דוגמאות בתמונות. נעמוד על כך שאלו פתרונות יקרים יחסית 

ובכל מקרה עדיף להימנע מסלילה או קיטוע אחר בשטח  יקר גשרים( ולכן אינם נפוצים)בע

 .זה

איזה מבין המעברים הוא הטוב ביותר? למשל, איזה סוג מעבר מאפשר תנועה של  –נשאל 

מיני צומח, כלומר הפצה של זרעים?  נבין שלכל מין מעבר אקולוגי מותאם לצרכים שלו ולכן 

גיעה במסדרון האקולוגי מאשר לבנות סדרה של מעברים שיפתרו עדיף מראש להימנע מפ

 את הבעיה. 

 

אם יש זמן נוסף, נבקש שיתחלקו לקבוצות ויבנו מחומרים טבעיים שניתן למצוא בשטח 

 הצעות למעברים אקולוגיים. כל קבוצה תציג לשאר את הרעיון שלה.

 

י שנראה בשטח הפתוח. נספר שהחברה להגנת הטבע מזמינה את הציבור לדווח על כל צב

שהצבאים בישראל בסכנת הכחדה והם הולכים ומתמעטים בישראל. דיווח על   נסביר

תצפיות )ניטור אזרחי( יספק לנו מידע על האוכלוסיות ויסייע בשמירתן. הקישור לטופס ומידע 

בוגרים אפשר להזמין להיכנס לטופס על מנת . בני נוער ומwww.teva.org.il/zviנוסף: 

 להתנסות בדיווח.

  

 

 

 

  

http://www.teva.org.il/zvi


 
 
 
 

 

 תמונות עופרים –נספחים 

 (עמיר בלבן צילום:תמונת עופר )

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 (עמק הצבאים אתרמצילום: תמונת צעיר )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 (צילום: אריאל קדםתמונת מלכודת )

 

 

 בלבן(תמונת צבי ומשפחתו )צילום: עמיר 


